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Coses de 
Brooklyn
Abans de Paul Auster o Woody 
Allen, Brooklyn ja existia a casa nos-
tra. I ara l’editorial L’Altra ha recu-
perat el clàssic de la literatura nord-
americana Creix un arbre a Brooklyn 
(amb traducció de Josep Alemany, 
2018), de Betty Smith (pseudònim 
de Sophina Elisabeth Wehner, 1896-
1972). La versió en castellà va tenir 
força èxit a Espanya ja des dels anys 
seixanta, precedida per la pel·lícula 
d’Elia Kazan de l’any 1945 amb Peg-
gy Ann Garner, James Dunn, Do-
rothy McGuire i Joan Blondell. És 
una novel·la extraordinàriament 
ben escrita que, com en totes les bo-
nes històries de supervivència i su-
peració, sap arribar al límit del me-
lodrama sense caure-hi. És tot un 
art, i per això és molt recomanable. 
Explica la història d’una nena, la 
Francie, al Brooklyn de principis del 
segle XX, i a partir d’ella i de la seva 
peripècia vital anem vivint també la 
història del barri, dels parents, tot 
un món d’immigrants en lluita per 
sortir-se’n. A part de l’argument, pe-
rò, l’autora planteja un tret de la pro-
tagonista que ens interessa comen-
tar. Resulta que la nena és una lecto-
ra afamada, que creix a la vida i la 
descobreix, entre altres raons, grà-
cies als llibres. 

EL PODER DELS LLIBRES 

Els llibres li fan entreveure que enllà 
de Brooklyn, del seu destí, pot haver-
hi una altra vida. Avui en dia ens pre-
guntem tot sovint què podem fer, 
com podem fer-ho, per augmentar el 
nivell de lectura. La setmana passa-
da els parlava fins i tot d’un informe 
científic que assegurava que llegir 
allarga la vida. O un altre que afirma-
va que, de nits, millor un llibre que 
una pantalla, et relaxa i dorms mi-
llor. No cal arribar a aquests ex-
trems, un pèl grotescos i desespe-
rats, per saber que hem de llegir. I lla-
vors et cau a les mans un novel·lot 
com el de Betty Smith i et reconcilia 
amb el fons de la qüestió. Ja sé que 
un llibre, el 2018, no és el mateix que 
fa cent anys. No som ingenus. Però 
igual que tothom preconitzava la 
mort de la pintura quan va aparèixer 
la fotografia, i la mort del teatre quan 
va aparèixer el cinema, resulta que, 
de defuncions, no n’hi ha hagut ni 
una. I hi incloc la del llibre. Perquè en 
el fons, un lector del 2018 acaba tro-
bant-hi el mateix que la Francie del 
1912 de Creix un arbre a Brooklyn: un 
espai de somni, de projecció, de pri-
vacitat i d’independència.!

LLUÍS A. 
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L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

Amb aquest llibre 
il·lustrat de cartró, 

els lectors comptaran de 
l’1 al 10 d’una manera lú-
dica i creativa. A partir 
del nombre de punts 
que vegin imaginaran, 
abans de girar full, què 
hi ha al darrere: un punt 
pot ser un cuc; dos, un 
llimac; tres, un ànec, i ai-
xí fins a deu animals que 
es van dibuixant amb 
peces que recorden els 
jocs de construcció. 

Tot a punt 
XAVIER DENEUX 
Combel

De vegades cal fer un cop de cap i 
aventurar-se a descobrir el món que 
hi ha a fora, encara que el nostre en-
torn ens resulti còmode i conforta-
ble. Això és el que li passa a la Jen-
nie, l’adorable gossa que protago-
nitza Tíroli, píroli, pop!, una novel·la 
infantil que el cèlebre Maurice Sen-
dak va escriure el 1967 per recordar 
una mascota que se li acabava de 
morir. Tenint en compte que les 
obres de l’il·lustrador nord-ameri-
cà, referent imprescindible de la li-
teratura per a infants, han estat des-
catalogades durant força anys, sem-
pre és una bona notícia que ja es pu-
guin trobar a casa nostra gràcies a 
l’editorial Kalandraka, molt ben 
editades respectant l’original i amb 
traduccions catalanes de qualitat 
–la que tenim a les mans és de Mi-
quel Desclot.  

Maurice Sendak ens 
recorda que la vida ha 
de ser més que tot això

Fill d’immigrants polonesos, 
Maurice Sendak va néixer a Broo-
klyn el 1928 i va morir a Connecti-
cut el 2012. Fou d’aquells autors de 
llibre infantil complets, que poden 
mostrar el talent tant en el text com 
en la imatge per explicar històries 
que no deixen mai indiferent i que 
sovint són, fins i tot, polèmiques. 
Segur que coneixeu, per exemple, 
Allà on viuen els monstres, que el 
1963 el va llançar a la fama i li va do-
nar reconeixement internacional, o 
Allà fora i A la cuina, de nit. Però, 
sense perdre la sensibilitat artística 
i el toc personal, també va il·lustrar 
narracions d’altres, com els contes 
dels germans Grimm, alguns textos 
de Ruth Krauss o la sèrie del petit 
Ós, escrita per Else Holmelund Mi-
narik. A la casa de Brooklyn on va 
créixer, al petit Maurice li agrada-

va mirar per la finestra i observar 
i dibuixar els altres nens que ju-
gaven al carrer. El recurs de la fi-
nestra li servirà en diverses obres 
per explicar el que hi ha a l’altre 
costat, que sovint té una forta 
càrrega simbòlica. La Jennie 
també hi mira, amb una maleta 
preparada, mentre des de l’ampit 
una planta li recorda que té “dos 
coixins, dues menjadores, una sa-
marra de llana vermella, gotes 
per als ulls, gotes per a les orelles, 
dos flascons de pastilles dife-
rents, un termòmetre, i a més a 
més ell t’estima”.  

Però per a la gossa la vida ha 
de ser més que tot això: deixa en-
rere la rutina plaent i tranquil·la 
d’aquesta banda de la finestra 
per conèixer el que hi ha allà fo-
ra i donar sentit a la seva vida. 
“Vull ser la primera actriu del 
Teatre Mundial de la Vora del 
Foc”, diu. Sendak va explicar en 
més d’una ocasió que els textos 
han de ser definitius i estar ben 
travats abans de posar-se a il·lus-
trar, i el resultat és que els dos 
llenguatges sempre es comple-
menten a la perfecció. Llegim 
Tíroli, píroli, pop! acompanyant 
la protagonista en aquest viatge 
ple d’entrebancs que juga amb el 
sense sentit, fins que al final pu-
ja a l’escenari i fa realitat el seu 
somni. Enriqueixen la lectura 
unes estampes que poden recor-
dar els gravats de Durero: una lí-
nia feta amb tinta, en blanc i ne-
gre, a base de trames en un tre-
ball precís i detallat de clarobs-
curs. Aquí dibuix i paraula no 
s’expliquen com un mirall, sinó 
que el reguitzell d’escenes il·lus-
trades també traça camins nous 
que poden llegir-se indepen-
dents, una empresa gens fàcil.  

Per a la Jennie la llar deixa de 
ser el refugi que representa la vi-
da consentida, la qual cosa ens fa 
pensar en aquella necessitat 
d’aventura i llibertat que s’expe-
rimenta en la infància. De fet, 
Maurice Sendak no creu que als 
nens se’ls hagi de protegir, i els 
seus llibres, que trenquen amb la 
idea de la infantesa idíl·lica, esde-
venen espais en què els petits lec-
tors poden explorar i descobrir 
allò desconegut, que és on s’en-
fronten amb les pors, les contra-
diccions, els somnis i els desitjos. 
La gossa s’hi troba bé, en aquest 
lloc inicialment desconegut. 
Abandonat el niu, al final no apli-
ca la dita de “roda món i torna al 
born”: convertida en una actriu 
consolidada i feliç, escriu una 
carta al seu antic amo dient-li que 
no pensa tornar a casa.!
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Uns amics acaben de 
fer deu anys. Ara 

que han afegit una xifra a 
l’edat senten que hi ha 
alguna cosa que canvia, 
perquè el primer zero és 
important. Es tracta de 
quatre històries, amb 
una proposta d’il·lustra-
ció i disseny innovadora, 
en què cadascú explica la 
seva versió dels fets el 
dia que han de presentar 
un treball de ciència per 
a l’escola. 

La impor-
tancia del 
primer cero 
O. RODRÍGUEZ I  
C. SEGOVIA 
A Buen Paso

De vegades els pols 
oposats s’atrauen, 

com és el cas dels protago-
nistes d’aquest àlbum: la 
nena està plena d’energia, 
un huracà que no té atura-
dor, mentre que el nen és 
tímid i callat. ¿Podran ser 
amics? A través d’una his-
tòria plena d’humor i 
unes il·lustracions diver-
tides descobrim que sí, 
perquè les diferències no 
ens distancien, sinó que 
donen riquesa a l’amistat.

La nena 
huracà i el 
nen esponja 
I. BRENMAN I L. 
SERRANO 
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